
ZNACZENIE EDUKACJI TEATRALNEJ W ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO. 

 

 

Współczesna cywilizacja ludzka  charakteryzuje się procesem nieustannych zmian, na które powinien 

być podatny człowiek tych czasów. Dlatego już od okresu przedszkolnego pedagodzy starają się 

inspirować dzieci do działań twórczych. Kreatywność jest stanem umysłu i przejawia się zdolnością 

do tworzenia nowych idei i pomysłów w różnych dziedzinach aktywności (słowna, muzyczno-

ruchowa, plastyczna, konstrukcyjna, zabawowa).Rozwojowi potencjału twórczego sprzyja edukacja 

przez sztukę, a w tym edukacja teatralna. W skład edukacji teatralnej wchodzą trzy elementy: 

 

                                                     Wiedza o teatrze 

                                                      Uczestnictwo w niej 

                                                      Twórcze działania własne. 

 

Według Krzysztofa Szmidta aktywność twórcza pełni w życiu człowieka  następujące funkcje: 

*Rozwojową, dzięki której człowiek staje się wszechstronnie rozwinięty. 

*Funkcję ekspresyjną, daje ona możliwość wyrażania własnych przeżyć i myśli w języku sztuki. 

*Socjalizacyjną, umożliwia ona wejście w różne role społeczne, zmusza do podejmowania wysiłku i 

odpowiedzialności za inne osoby. 

*Terapeutyczną, umożliwiającą odreagowanie napięć i lęków oraz nabywanie racjonalnego 

rozwiązywania konfliktów. 

*Funkcję edukacyjną, sprzyjającą nabywaniu nowych wiadomości i umiejętności. 

 

Stanisław Popek wyodrębnił następujące rodzaje ekspresji występującej w edukacji teatralnej dziecka, 

człowieka: 

 

*Ekspresję ruchowo-pantomimiczną –wyrażaną w formie mimiki twarzy, gestu, spontanicznego ruchu 

i tańca. 

*Ruchowo-muzyczną- związaną z melodią i rytmem, tańcem stanowiącym muzykę. 

*Ekspresję werbalną- słowną, wyróżniającą się w indywidualnej interpretacji treści wyrazem 

emocjonalnego nastroju w postaci krzyku, śmiechu, szeptu, płaczu. 

*Ekspresję słowno-muzyczną ,wyrażającą się w spontanicznej interpretacji tekstu do melodii, do 

rytmu i odwrotnie. 

*Ekspresja muzyczna, wyrażona poprzez improwizację tekstu, rytmu, melodii, oraz gra na 

instrumentach melodycznych i perkusyjnych. 

*Ekspresja plastyczna, wyrażona w technikach rysunkowych ,graficznych, malarskich, 

wycinankowych, kombinowanych z wykorzystaniem różnych materiałów przemysłowych i 

przyrodniczych. 

*Ekspresja zabawowa, wyrażona w połączeniu rozmaitych form ekspresji –słowna z plastyczną, 

plastyczna z muzyczno-ruchową itp… 

 

W naszym przedszkolu stosujemy rożne formy teatralne z udziałem dzieci z grup starszych i 

eksponowane  dzieciom przez nauczycieli takie jak: 

                                  Teatr lalek 

                                  Teatr cieni 

                                  Teatr żywego aktora. 

                                  Teatr pantomimiczny 

                                   Inscenizacja  

                                  Techniki dramowe. 

 

Drama stanowi wprowadzenie do roli teatralnej. Różni się od inscenizacji teatralnej tym że ma 

charakter otwarty, oparta jest na spontanicznym działaniu w roli. Nie ma w niej wyraźnego podziału 

na widzów i aktorów.Wspomaga rozwój wyobraźni, wyzwala emocje intuicję i rozwija zmysły. Nigdy 

nie da się jej powtórzyć tak samo. Nie ma scenariusza. Wszyscy uczestnicy są aktywnymi 

wykonawcami (nauczyciele i dzieci).Ważną rolę w dramie może odegrać rekwizyt, który stanowić 



może punkt wyjścia do odegrania roli, lub scenki dramowej słownej, albo pantomimicznej, temu też 

służą dramowe techniki plastyczne. 

 

Tak więc edukacja teatralna powinna wchodzić w skład ogólnego procesu edukacji dziecka. 

Nauczyciel powinien w niej brać udział wraz z dziećmi, w roli instruktora, reżysera, który przewodzi, 

inspiruje do działania w improwizacjach, lub inscenizacjach teatralnych. Taka edukacja pozwala 

wychować  w przyszłości aktywnego i wrażliwego odbiorcę sztuki i wpływa na kształtowanie 

inteligencji emocjonalnej ( empatia, asertywność, aktywne słuchanie i odróżnianie dobra od zła, 

wreszcie rozpoznawania  świata realnego i  fantastycznego. Sprzyja także rozwojowi wymowy, 

wzbogacaniu słownictwa ,odkrywaniu zainteresowań i talentów dziecięcych. 

 

W naszej 5 –letniej  kadencji dzieci obejrzały przy różnych okazjach następujące spektakle 

teatralne wystawione przez nasz teatr nauczycielski „Tęczowe Nutki”, który już działa 5 lat.  

Były to przedstawienia żywego aktora ,oraz fabularyzowane na motywach znanych baśni i 

opowiadań w wersji pantomimiczno-ruchowej z narracją, lub też teatrzyk sylwet, albo 

kukiełkowy. Nauczycielki odgrywały role pierwszoplanowe, były też włączane chętne dzieci do 

ról epizodycznych. 

 

1).„Jaś i Małgosia” 

2).”Czerwony Kapturek” 

3).”O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie”. 

4).Kapelusz muchomora”. 

5).”Calineczka”. 

6).”Królewna Śnieżka”. 

7).”Księżniczka na ziarnku grochu”. 

8).”Baśń o 12 miesiącach”. 

9).”Dziewczynka i lalka”. 

10).”Na straganie”.  

11).Dzieci z grup starszych co roku prezentują rodzicom i młodszym kolegom zmienione wersje 

„Przedstawień Jasełkowych „w pięknej świątecznej oprawie scenograficznej i muzycznej. 
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                                                                                              Opracowanie : Teresa Barska. 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 



 


